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1. PRAVIDLÁ A PREDPISY 

Súťaž sa hrá podľa platných Pravidiel FIDE so zmenami účinnými od 1.7.2017 (viď 

prílohu Pravidla sachu FIDE 1-7-2017 a Tabulka zmien.pdf), podľa platného Súťažného 

poriadku pre majstrovské súťaže družstiev SŠZ, podľa platného Súťažného poriadku družstiev 

Šachového zväzu Turca a podľa ustanovení tohto rozpisu. Individuálne výsledky sa zasielajú 

na zápočet RTL FIDE (náklady na FIDE-ratingovanie hradia zúčastnené kluby proporcio-

nálne podľa počtu ratingovaných hráčov) a LOK SR. Náklady spojené s účasťou v súťaži 

hradia zúčastnené kluby. 

 

2. RIADIACI ORGÁN A RIADITEĽ SÚŤAŽE 

Súťaž riadi Šachový zväz Turca, prostredníctvom riaditeľa súťaže: 

Ján Hyll, e-mail: janhyll@gmail.com, mobil: 0919 358 999 

 

3. ŽREBOVANIE SÚŤAŽE 

Žrebovanie 5. ligy TURIEC 2017/2018 sa uskutoční dňa 27.10.2017 (piatok) o 16.00 h 

v reštaurácii „Čierna pani“ na Kuzmányho ul. v Martine. 

 

4. PRÁVO ÚČASTI A HRACÍ SYSTÉM 

Právo účasti majú družstvá z okresov Martin a Turčianske Teplice, ktoré v stanovenom 

termíne do 27.10.2017 (žrebovanie) svoju účasť potvrdia vyplnenou prihláškou (v prílohe) 

a zašlú ju e-mailom (resp. odovzdajú na žrebovaní) riaditeľovi, spolu s potvrdením o úhrade 

vkladu do súťaže. 

Hrá sa jednokolovo systémom každý s každým.  

(Resp. dvojkolovo v prípade menšieho počtu prihlásených družstiev ako 6.) 

Navrhované termíny jednotlivých kôl: 

- 12.11.2017 o 9.00 h (nedeľa) 

- 26.11.2017 o 9.00 h (nedeľa) 

- 10.12.2017 o 9.00 h (nedeľa) 

- 14.01.2018 o 9.00 h (nedeľa) 

- 04.02.2018 o 9.00 h (nedeľa) 

- 04.03.2018 o 9.00 h (nedeľa) 

- 18.03.2018 o 9.00 h (nedeľa) 

Po vzájomnej dohode družstiev a oboznámení riaditeľa súťaže v dostatočnom časovom 

predstihu (minimálne 3 dni pred plánovaným termínom stretnutia) si termíny zápasov môžu 

družstvá prispôsobiť formou predohrávky/dohrávky s výnimkou posledného kola. 

Ak sa niektoré z družstiev nedostaví v termíne vzájomne dohodnutej predohrávky/do-

hrávky v čakacej lehote (1 hodina), stretnutie prehráva kontumačne so všetkými dôsledkami, 

vyplývajúcimi zo Súťažného poriadku družstiev Šachového zväzu Turca a ustanovení tohto 

rozpisu.  

 

5. SÚPISKY 

Základnú zostavu družstva tvorí 5 hráčov. Na súpisku môže klub uviesť 3-násobok hrá-

čov predpísaných pre danú súťaž. Družstvo je zložené z registrovaných hráčov jedného klubu. 

V súťažiach družstiev riadených ŠZT môžu štartovať licenční hráči. V jednom zápase 

môžu nastúpiť max. dvaja licenční hráči, z toho max. jeden s LA; resp. obaja s LB. 

V zmysle čl. 5.2 Súťažného poriadku družstiev ŠZT každé družstvo, ktoré sa prihlásilo do 

súťaže, e-mailom zašle riaditeľovi súťaže súpisku družstva v elektronickej forme. Pri jed-

notlivých hráčoch je potrebné uviesť priezvisko, meno, rok narodenia, registračné číslo 
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a platný osobný koeficient v deň začiatku súťaže. Hráč uvedený na súpiske nižšie nesmie mať 

od hráča uvedeného na súpiske vyššie osobný koeficient vyšší o 201 a viac. Pokiaľ je v súpis-

ke voľné miesto môže družstvo doplniť na ktorékoľvek miesto v súpiske hráča, pri splnení 

rovnakých podmienok ako pre zostavovanie súpisiek, z dôvodov prestupu, prvotnej registrá-

cie hráča alebo doteraz nezaradeného kmeňového hráča. Hráči môžu byť doplnení na súpisku 

najneskôr do 15. 12. kalendárneho roku začiatku súťaže. Hráč doplnený na súpisku družstva 

môže nastúpiť na stretnutie najskôr po uplynutí 7 kalendárnych dní po doplnení riaditeľom 

súťaže. 

Súpiska musí obsahovať adresu hracej miestnosti, prípadne aj meno aspoň jedného kvali-

fikovaného rozhodcu na domáce zápasy. 

 

6. POSTUP 

Právo postupu do 4. ligy C11 má družstvo, ktoré sa umiestni na 1. mieste v záverečnej ta-

buľke. V prípade nezáujmu o postup prechádza toto právo na nasledujúce družstvo 

v záverečnom poradí. 

 

7. ZAČIATOK STRETNUTÍ 

Stretnutia sa hrajú v nedeľu so začiatkom o 9.00 h. Predohrávky (dohrávky) sú možné 

v ktoromkoľvek termíne, na ktorom sa dohodnú obidve zúčastnené družstvá s upovedomením 

riaditeľa súťaže. Dohrávka posledného kola nie je možná. 

 

8. ČAS NA ROZMÝŠĽANIE 

120 minút do konca partie pre hráča (t.j. 4 hodiny hry) bez predpísaného počtu ťahov. 

„Padnutie zástavky“ znamená uplynutie času prideleného hráčovi. Tým sa partia okamžite 

končí. Zástavka sa považuje za spadnutú, ak túto skutočnosť spozoruje rozhodca, alebo keď 

jeden z hráčov oprávnene reklamuje prekročenie času padnutím zástavky. Rozhodca nemôže 

dovoliť v hre ďalej pokračovať.  

 

9. VKLAD DO SÚŤAŽE 

Každé prihlásené družstvo spolu s prihláškou zaplatí vklad do súťaže 10,- EUR na účet 

Šachového zväzu Turca: IBAN: SK67 0200 0000 0035 8173 3053 

 

10. HLÁSENIE VÝSLEDKOV 

Organizačný pracovník domáceho družstva odošle bezprostredne po kole (najneskôr 

v prvý pracovný deň po zápase do 12.00 h) na e-mailovú adresu riaditeľa súťaže 

janhyll@gmail.com výsledky jednotlivcov po šachovniciach, celkový výsledok, meno roz-

hodcu stretnutia. Výsledky možno nahlasovať aj SMS-správou, resp. telefonicky na mobil 

riaditeľa súťaže 0919 358999. Originál Zápisu o stretnutí odloží domáci klub pre prípad re-

klamácie a na požiadanie predloží riaditeľovi súťaže. Aktuálne spravodajstvo zo súťaže bude 

publikované na webovej stránke Slovenského šachového zväzu www.chess.sk, resp. na portále 

www.chess-results.com.  

  

11. DISCIPLÍNA  

V zmysle platného Súťažného poriadku družstiev ŠZT bude kontumačná prehra družstva 

potrestaná pokutou 40,- EUR. Družstvo vylúčené zo súťaže na základe 2 kontumačných pre-

hier, alebo z iných veľmi vážnych príčin, bude potrestané pokutou 80,- EUR. 
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12. ZÁKAZY 

Počas stretnutia je zakázané hráčovi mať v hracej miestnosti mobilný telefón alebo iný 

elektronický komunikačný prostriedok bez povolenia rozhodcu. V opačnom prípade ho roz-

hodca potrestá v zmysle Pravidiel FIDE čl. 11.3 b. (Vysvetlenie: Hráč môže mať vypnutý mo-

bilný telefón uložený napr. v bunde zavesenej na stoličke/vešiaku, v ruksaku, v kabelke. Ne-

smie ho však mať pri sebe napr. vo vrecku nohavíc, košele a pod., nesmie s ním opustiť hraciu 

miestnosť počas hry.) 

Je zakázané nastúpenie hráča na stretnutie pod vplyvom alkoholu. Počas celého stretnutia 

je zákaz fajčenia a konzumácie alkoholu v mieste konania hry. Vyžaduje sa nekompromisný 

postup zo strany rozhodcov v zmysle Pravidiel FIDE od napomenutia až po vyhlásenie partie 

za prehratú v prípade porušenia článkov 11 a 12 Pravidiel FIDE. 

Všetci zúčastnení sú povinní chovať sa tak, aby nepoškodili dobré meno šachovej hry. 
 

V Martine 11.10.2017 

Ján Hyll,  

riaditeľ 5. ligy Turiec 2017/2018 

 
Prílohy: 
Prihláška do súťaže. 

Dokument – Pravidla sachu FIDE 1-7-2017 a Tabulka zmien.pdf 


